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Beste leden,
Via deze nieuwsbrief willen we u informeren over activiteiten die
georganiseerd worden om de geschiedenis van onze streek onder de
aandacht van leden en andere geïnteresseerden te brengen. Spijtig genoeg
is het covid-19 virus nog niet bedwongen, waardoor vrijwel iedereen
genoodzaakt is om activiteiten digitaal aan te bieden. Ook in deze
nieuwsbrief kunnen we u helaas geen fysieke activiteiten presenteren,
ofschoon er wel het een en ander op het programma staat.
In deze brief leest u hierover meer.
In de laatste uitgave van onze Klok (23e
jaargang nr. 1 van april 2021) heeft u
een artikel kunnen lezen van onze
voorzitter met als titel ‘Levie Bannet, de
Nederlandse Louis Armstong, alias Jan
Engels uit Drimmelen’.
Dit artikel heeft een prachtig vervolg
gekregen.
De huidige bewoner van het pand
Batterij no. 6 heeft als herinnering van
zijn verblijf tijdens de Tweede
Wereldoorlog in het dorp op de muur van
haar woning een plaquette aangebracht
met informatie over deze bekende
trompettist. Op deze wijze krijgt deze
musicus, die gelukkig de oorlog
overleefde, alsnog een eerbetoon.
Als vereniging zijn we uiteraard
verheugd dat een artikel uit ons tijdschrift een vervolg krijgt in de vorm van
een plaquette. Hulde overigens aan de huidige bewoonster, mevrouw Aarts,
die deze plaquette realiseerde.
Dit eerbetoon lijkt uiteraard erg op de bekende ‘Stolpersteine’ die door veel
gemeenten in de stoep zijn geplaatst als herinnering aan slachtoffers die

tijdens de oorlog in hun dorp of stad
verbleven, maar weggevoerd werden
door de Duitsers. Meer weten over
‘Stolpersteine’ klik hier
Op de website van het Stadsarchief
Breda is een interessante film te zien
over een vrouw, Maria van Antwerpen,
die als man verkleedt, tot twee keer toe
in dienst treedt in het Staatse leger.
(Rond 1747) Beide keren wordt ze
ontmaskerd en verbannen uit Holland
en West-Friesland. De film toont aan
dat er 250 jaar later een ander leger in
ons land bestaat, waarin vrouwen wel
worden geaccepteerd. Als u deze korte
film wilt zien klik op deze link
Op de website van het Stadsarchief Breda zijn overigens meer interessante
verhalen over de stad te vinden. Journalist Leo Nierse en historisch
medewerker Mieke Rijkers hebben een aantal verhalen opgeschreven die te
vinden zijn op deze website
Op de website van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) zijn
opvallende verhalen te vinden. Eén ervan gaat over een gezin in de
gemeente Zundert dat in 1886 in 2 ½ maand tijd vijf van haar acht kinderen
verloor!
Bent u benieuwd? Klik hier.
De bekende schrijfster Vrouwke Tuinman is de auteur van het derde
Brabants Boek Present. Met medewerking van het Prins Bernhard
Cultuurfonds Noord-Brabant en uitgeverij Cossee heeft zij de novelle
‘Tijdelijk verblijf’ geschreven. In de maand september is dit boekje gratis
verkrijgbaar bij aanschaf van boeken ter waarde van € 12,50 bij één van de
deelnemende Brabantse boekwinkels. Het verhaal speelt zich af in
Eindhoven en gaat over een jonge weduwe die in de vijftiger jaren van de
vorige eeuw een toekomst voor haar en haar kinderen wil opbouwen maar
door een vreselijke gebeurtenis hier helaas niet in slaagt. Meer weten, klik op
deze link.
Op de site van het Brabants Erfgoed zijn behalve verhalen, biografieën en
een podcast ook verschillende Brabantse dialecten te vinden. Nu dit aspect
van het Brabants Erfgoed steeds meer in de alledaagse omgang verdwijnt, is
het buitengewoon interessant om deze dialecten te lezen en te beluisteren.

Op de website van het Brabants Erfgoed kunt u verschillende dialecten
vinden en de teksten beluisteren
Naar alle waarschijnlijkheid bent u ooit in Den Bosch geweest. Maar kent u
deze stad echt? Op de website van het Brabants Kloosterleven is een
rondwandeling van ongeveer 5 kilometer te vinden die u langs verschillende
kloosters in Den Bosch voert. De wandeling is tot stand gekomen door de
Kring Vrienden van ‘s- Hertogenbosch.
De start is op de Parade naast de Sint Jan.
De route kunt u hier downloaden.
Zoals u weet vond 600 jaar geleden - in 1421 - de Sint-Elisabethsvloed
plaats die uiteindelijk zou leiden tot de Biesbosch zoals we die nu kennen.
Onze vereniging wil deze belangrijke gebeurtenis niet ongemerkt voorbij
laten gaan. Enkele leden zijn bezig om een fysieke activiteit te organiseren
mits de corona-pandemie dit uiteraard toelaat. Op dit ogenblik kunnen we u
hierover nog niet meer vertellen, maar we zullen er in de volgende
nieuwsbrief zeker op terugkomen. Hopelijk is er dan meer zicht op de
mogelijkheid iets concreets te organiseren.
Tot slot willen we u laten weten dat ons heemkunde lid René
Gosens een koninklijke onderscheiding heeft ontvangen
vanwege zijn verdiensten voor de schaaksport die hij in Made op
verschillende manieren vorm en inhoud heeft gegeven. René gefeliciteerd!

De May Kwist

Na de succesvolle 1e editie in 2018 zal er dit jaar een 2e editie georganiseerd worden.
Het was de bedoeling dat deze 2e editie in oktober 2020 georganiseerd zou worden, maar
de corona pandemie strooide roet in het eten.
Maar er is licht aan het einde van deze “corona-tunnel” en daarom zal deze 2e editie
plaatsvinden op zaterdag 9 oktober 2021.
De heemkundekring heeft zich inmiddels digitaal ingeschreven voor deze dorpsquiz.

Het bestuur heeft ook lering getrokken uit de 1e editie. Het bleek dat de eigen
verenigingsruimte van de heemkundekring toch te klein was voor het gezelschap en door
twee verschillende ruimtes was er toch sprake van een “afstandelijke” sfeer.
Daarom heeft het bestuur nu een zaal gereserveerd bij ’t Trefpunt, de thuisbasis voor de
lezingen van de heemkundekring.
Maar desondanks konden we terugkijken op een gezellige avond.
Wat houdt De May Kwist nu in?
De May Kwist is een quiz waarbij teams een quizboek met vele vragen en doeopdrachten zo goed mogelijk binnen een bepaalde tijd proberen te beantwoorden. De
vragen bestaan voor een deel uit de geschiedenis van Made en deels uit algemene
kennisvragen.
Op 9 oktober krijgen alle deelnemende teams hun vragen en opdrachten, waar ze enkele
uren de tijd voor krijgen.
Een team speelt op zijn eigen verenigingslocatie (’t Trefpunt).
Er is geen leeftijdsgrens voor deelname aan de quiz. Iedereen, jong en oud kan dus
meedoen.
Alle teams die zich tijdig hebben ingeschreven, worden beloond met een bonusopdracht,
waar extra punten mee te verdienen zijn.
Na twee maanden vol spanning…
Op zaterdag 11 december 2021 zal in sporthal De Amerhal een feestavond
georganiseerd worden. Tevens zal op die avond de prijsuitreiking zijn van De May Kwist.
Mocht je belangstelling hebben om deel te nemen aan de 2 e editie van deze dorpsquiz
dan kun je je inschrijven bij de teamcaptain Gert-Jan Thijssen, gj.thijssen@ziggo.nl

Oproep voor aanmelding:
Schroom niet en schrijf je in voor deelname en kom het team versterken.
Laat zien en horen dat je Made en Drimmelen kent, dus meld je aan?
Velen weten meer dan een.
In Memoriam:
Vorige week ontvingen wij het bericht dat ons lid Jan van der Vorst is overleden.
Jan was vanaf 2001 lid van heemkundekring Made en Drimmelen, Jan had veel
belangstelling voor de heemkundige activiteiten.
Wij wensen zijn vrouw Adrie en de kinderen en verdere familie veel kracht toe om dit
verlies te verwerken.

